คำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์
ที่ ๑๑๙ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำร
................................................
ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้โรงเรียนจัดเวรยาม
เฝ้ารักษาสถานศึกษา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สินของทางราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว และยาม เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยให้ข้าราชการครูทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเวรดูแลการมาปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และยาม ซึ่งทาหน้าที่รักษาการณ์ตอนกลางวันและกลางคืน ดังนี้
หน้ำที่ผู้อยู่เวร
๑. สอดส่องตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการ กรณีป้องกันการโจรกรรม ป้องกันอัคคีภัย
๒. ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อโรงเรียน
๓. บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขณะอยู่เวรยามและลงลายมือชื่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกเวรที่โรงเรียนจัดไว้ให้
๔. เวรกลางวันให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่วันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕. เวรกลางคืนให้พักผ่อนที่ห้องเวร ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
๖. ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนทราบทันที
๗. เวรประจาวัน วันปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๐ – ๑๖.๔๕ น.
๘. เมื่อมีความจาเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บันทึกขอเปลี่ยนเวรยามตามแบบ ที่โรงเรียนจัดไว้ให้
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนทราบก่อนอย่างน้อย ๓ วัน
หน้ำที่ผู้ตรวจเวร
๑. ตรวจตราการมาปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่เวร
๒. บันทึกการมาตรวจเวรทุกครั้งในสมุดบันทึกที่โรงเรียนจัดไว้ให้
๓. ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ให้รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนทราบทันที
๔.. ในกรณีที่มีวันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวรกลางวันตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายตามข้อ ๒. ลาดับที่ ๒ , ๓ , ๔ ไปเรื่อยๆ ข้อ ๔. ลาดับที่ ๒๑ , ๒๒ , ๒๓ ไปเรื่อยๆ และ ข้อ ๕. ลาดับที่ ๘ , ๑ , ๒
ไปเรื่อยๆ ต่อจากเดือนสุดท้ายในคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าทีต่ รวจเวรและอยู่เวรกลางวันตามลาดับ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อดังแนบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมงคล ชื่นชม)
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รงั สฤษฏ์

รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำร
ตำมคำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ที่ ๑๑๙ /๒๕๖๐
๑. รำยชื่อผู้ตรวจเวรกลำงคืน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ชื่อ – สกุล
นายประสาน วงแหวน
นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
นายจาลอง อ่องวงศ์
นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
นายวัฒนชัย มีศิริ
นายนิมิต สายสิทธิ์
นายเสน่ห์ จันทร
นายศล เอกจิต

๑
๒
๓

มิถุนำยน ๒๕๖๐
๔ ๑๒ ๒๐ ๒๘
๕ ๑๓ ๒๑ ๒๙
๖ ๑๔ ๒๒ ๓๐
๗ ๑๕ ๒๓
๘ ๑๖ ๒๔
๙ ๑๗ ๒๕
๑๐ ๑๘ ๒๖
๑๑ ๑๙ ๒๗

๑
๒
๓
๔
๕

กรกฏำคม ๒๕๖๐
๖ ๑๔ ๒๒ ๓๐
๗ ๑๕ ๒๓ ๓๑
๘ ๑๖ ๒๔
๙ ๑๗ ๒๕
๑๐ ๑๘ ๒๖
๑๑ ๑๙ ๒๗
๑๒ ๒๐ ๒๘
๑๓ ๒๑ ๒๙

๒. รำยชื่อผู้ตรวจเวรกลำงวัน
ชื่อ – สกุล

ที่

มิถุนำยน ๒๕๖๐

กรกฏำคม ๒๕๖๐

๑.

นางมารยาท อ่องวงศ์

๔

๒.

นางพัชรา นมรักษ์

๑๐

๓.

นางสาววรรณดี ปานแปลง

๑๑

๔.

นางกุหลาบ นันยา

๑๗

๕.

นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร

๑๘

๖.

นางสาวพอพิศ แก้วคูณ

๒๔

๗.

นางนฤมล ประพันธ์พจน์

๒๕

๘.

นางสาวสกาว แสงอ่อน

๑

๙.

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด

๒

๑๐. นางประภาพรรณ ตุลสุข

๘

๑๑. นางธณัฏฐา นาบุญ

๙

๑๒. นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร

๑๐

๑๓. นางรงศ์รอง พิลาสภักดี

๑๑

๑๔. นางสาวปิยวะดี ประยูรเทพ

๑๕

๑๕. นางศุภศิริ ปรีชาญาณ

๑๖

๑๖. นางสุพานี เกิดทรัพย์

๒๒

๑๗. นางพาพร สนองผัน

๒๓

๑๘. นางอัจฉรา เอกจิต
๑๙

นางทิพวรรณ ทองแท้

ผู้ช่วยผู้ตรวจเวร ๑.
๒.
๓.
๔.

๓๐

๑๒พค

๒๘

๓

๒๙

นางอัฏฐพร รัตนอุดม
นายบุญมี เกิดทรัพย์
นายประสาร สุวรรณฉวี (สารวัตรนักเรียน)
นายวรชาติ ชูทาน (สารวัตรนักเรียน)

๓. รำยชื่อผู้อยู่เวรกลำงคืน(ครูชำย)
ที่

ชื่อ – สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายประสาร สุวรรณฉวี
นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
นายวรชาติ ชูทาน
นายบุญชู เจาทวิภาต
นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
นายไสว ขาวผ่อง
นายอภิชัย หีบท่าไม้
นายอดุลย์ แป้นแหลม
นายชุมพล คชสังข์สีห์
นายกฤตนัย ทัศนา
นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
นายสมชาย ขวาไทย
นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
นายประจวบ ยงค์อานวย
นายวลายุทธ แย้มมาลี
นายเดชา ศรัทธาผล
นายประเสริฐ คานภู่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

มิถุนำยน
๒๕๖๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

กรกฏำคม
๒๕๖๐
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๔. รำยชื่อผู้อยู่เวรกลำงวัน(ครูหญิง) เฉพำะวันหยุดเสำร์-อำทิตย์-วันหยุดพิเศษ
ชื่อ – สกุล

ที่

มิถุนำยน
๒๕๖๐
๔

หัวหน้ำเวรประจำวัน
๑. นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม

รองหัวหน้ำเวร ฯ
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์

๒. นางสมใจ หีบท่าไม้

นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร

๑๐

๓. นางสาววิไล พันธุ์มา

นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง

๑๑

๔. นางขวัญเรือน หมีไพร

นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ

๑๗

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๑๘
นางสาวนภสร วัธยา
นางศิริลักษณ์ เคงตระกูล
๒๔
นางสาวเรณู อุระวัฒน์
๒๕
นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
นางสาวลลิตา สระฉิม
นางสาวคาวงษ์ เทพสวัสดิ์
นางสาวอังคณา บรรลือ
นางอัญชลี ป้อมจันทร์
นางสุนัน แป้นแหลม
นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
นางสาวไพรวรรณ คาแย้ม
น.ส.ปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร
นางสาวละมัย จันทร
นางสาวกาญจนา จันทนา
ว่าที่รต.หญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
นางสาวแวววัน มนูธาราม
นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
๑๒พค.
ว่าที่รต.หญิงสุนันทา สายสล้าง
๓

นางกฤตินี จันทมาลา
นางจันทร์เพ็ญ แสวงคา
นางอรพิน มีศิริ
นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
นางสาวราพึง ลิ้มเทียมรัตน์
นางกัลยา ประยูรเทพ
นางปราณี คุสิน
นางอาไพ พิริยะกุล
นางพิรดี จันทร
นางสาวศิริวรรณ บุญมา
นางสาวสุมณฑา คาเกตุ
นางปรียาดา จินตศิริกูล
นางหทัยรัตน์ ทัศนา
นางสาวจันทร์หอม หลักคา
นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
นางอินนา หอมหวล
นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์

กรกฏำคม
๒๕๖๐

๑
๒
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๕
๑๖
๒๒
๒๓
๒๘
๒๙
๓๐

๕. รำยชื่อผู้อยู่เวรกลำงวัน เฉพำะวันหยุดเสำร์-อำทิตย์-วันหยุดพิเศษ
ที่

มิถุนำยน
๒๕๖๐

ชื่อ – สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กรกฏำคม
๒๕๖๐

๒๔
๒๕

นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ
๑๒พค
นางสาวไพลิน วงค์ไทย
๓
นางสาวสัจจาพร เกิดผล
๔
นางสาวพลับพลึง พรมตัน
๑๐
นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ
๑๑
นางสาวจุฑามาศ สอสอาด
นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว ๑๗
๑๘
นางสาวจุฑา ประเสริฐสวัสดิ์

๑
๒
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๕
๑๖
๒๒
๒๓
๒๘
๒๙
๓๐

๖. รำยชื่อผู้อยู่เวรกลำงคืน (ลูกจ้ำงประจำ-ชั่วครำว)
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ – สกุล
นายพิทักษ์ เกิดผล
นายประสิทธิ์ อันจิต
นายนพพิจิตร ทรัพย์เลิศ
นายทศพล เฟื่องฤทธิเดช

๑
๒

๓ ๗
๔ ๘
๕ ๙
๖ ๑๐

ชื่อ – สกุล
นายพิทักษ์ เกิดผล
นายประสิทธิ์ อันจิต
นายนพพิจิตร ทรัพย์เลิศ
นายทศพล เฟื่องฤทธิเดช

๑
๒
๓
๔

๕
๖
๗
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

มิถุนำยน
๒๕๖๐
๑๑ ๑๕
๑๒ ๑๖
๑๓ ๑๗
๑๔ ๑๘

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

กรกฏำคม
๒๕๖๐
๑๗ ๒๑
๑๘ ๒๒
๑๙ ๒๓
๒๐ ๒๔

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๒๙
๓๐
๓๑

๗. รำยชื่อผู้อยู่ยำม
กลำงวัน

กลำงคืน

มิถุนำยน

กรกฏำคม

๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐

๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐

๒๕๖๐

๒๕๖๐

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๑๗

๖

๒๕

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

๑๘

๗

๒๖

นายสายันต์ พวงศรี

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

๑๙

๘

๒๗

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๑

๒๐

๙

๒๘

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

๒

๒๑

๑๐

๒๙

นายสายันต์ พวงศรี

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

๓

๒๒

๑๑

๓๐

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๔

๒๓

๑๒

๓๑

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

๕

๒๔

๑๓

นายสายันต์ พวงศรี

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

๖

๒๕

๑๔

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๗

๒๖

๑๕

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

๘

๒๗

๑๖

นายสายันต์ พวงศรี

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

๙

๒๘

๑๗

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๑๐

๒๙

๑๘

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

๑๑

๓๐

๑๙

นายสายันต์ พวงศรี

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

๑๒

๑

๒๐

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๑๓

๒

๒๑

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

๑๔

๓

๒๒

นายสายันต์ พวงศรี

นายพีรพงษ์ เทพสวัสดิ์

๑๕

๔

๒๓

นายมานิต เปลี่ยนจิตร์

นายสายันต์ พวงศรี

๑๖

๕

๒๔

๘. รำยชือ่ ครูเวรประจำวัน
๘.๑ เวรวันจันทร์
หัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นางกฤตินี จันทมาลา
ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน
จันทร์

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)

ประตูโรงเรียน (เย็น)

นางนฤมล ประพันธ์พจน์
นางสาวอังคณา บรรลือ
นายอดุลย์ แป้นแหลม

นางสาวราพึง ลิ้มเทียมรัตน์
นางสาวศิริวรรณ บุญมา
นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
นางปรียาดา จินตศิริกูล

ผู้ช่วยหัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นำงอัฏฐพร รัตนอุดม

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
นางพาพร สนองผัน
นางทิพวรรณ ทองแท้
นางสาวคาวงษ์ เทพสวัสดิ์
นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นางประภาพรรณ ตุลสุข
นายนิมิต สายสิทธิ์
นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นางกัลยา ประยูรเทพ
นางสาววรรณดี ปานแปลง
นางขวัญเรือน หมีไพร
นายพงษ์ธร ศรลัมพ์

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
นางสาวราพึง ลิ้มเทียมรัตน์
นางสาวศิริวรรณ บุญมา
นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
นางปรียาดา จินตศิริกูล

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นางพาพร สนองผัน
นางทิพวรรณ ทองแท้
นางสาวคาวงษ์ เทพสวัสดิ์
นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นางประภาพรรณ ตุลสุข
นายนิมิต สายสิทธิ์
นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา

ประจำเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน
จันทร์

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)
นางกัลยา ประยูรเทพ
นางสาววรรณดี ปานแปลง
นางขวัญเรือน หมีไพร
นายพงษ์ธร ศรลัมพ์

ประตูโรงเรียน (เย็น)
นางนฤมล ประพันธ์พจน์
นางสาวอังคณา บรรลือ
นายอดุลย์ แป้นแหลม

ให้ปฏิบัติงำน ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๑๐ – ๑๖.๔๕ น. ตำมสถำนที่ที่ได้รับมอบหมำยดังตำรำงเวรที่กำหนด
หมำยเหตุ : หลังปฏิบัติหน้ำที่เสร็จแล้ว กรุณำบันทึกผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดบันทึกตำมจุดที่กำหนดทุกครั้ง
๑. ประตูโรงเรียนเช้ำ และเย็น ให้บันทึกที่หน้ำป้อมยำม
๒. โรงอำหำร ห้องน้ำชำย และอำคำรเรียนตึก ๔ ให้บันทึกที่โรงอำหำรข้ำงห้องสหกรณ์โรงเรียน
๓. บริเวณเรือนไทย ห้องน้ำหญิง และบริเวณลำนจอดรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น) ให้บันทึกที่หน้ำห้องสำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคลและกิจกำรนักเรียน

๘.๒ เวรวันอังคำร
หัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นางจันทร์เพ็ญ แสวงคา
ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)

ประตูโรงเรียน (เย็น)

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
นายสมชาย ขวาไทย
นางสาวกาญจนา จันทนา
นายประสาน วงแหวน
ประจำเดือนกรกฏำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายชุมพล คชสังข์สีห์
นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
นางอาไพ พิริยะกุล
นายประเสริฐ คานภู่

อังคำร

วัน
อังคำร

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)
นางสาวจันทร์หอม หลักคา
นางสาวลลิตา สระฉิม
ว่าที่รต.หญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น

ประตูโรงเรียน (เย็น)

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
นางอัจฉรา เอกจิต
นายศล เอกจิต
นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นางปราณี คุสิน
นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ
บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียน
ในโรงเรียน (เย็น)
นางสาวจันทร์หอม หลักคา
นางสาวลลิตา สระฉิม
ว่าที่รต.หญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียน
ในโรงเรียน (เย็น)
นางปราณี คุสิน
นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ

นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
นายชุมพล คชสังข์สีห์
นางอัจฉรา เอกจิต
นายสมชาย ขวาไทย
นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
นายศล เอกจิต
นางสาวกาญจนา จันทนา
นางอาไพ พิริยะกุล
นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
นายประสาน วงแหวน
นายประเสริฐ คานภู่
นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
ให้ปฏิบัติงำน ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๑๐ – ๑๖.๔๕ น. ตำมสถำนที่ที่ได้รับมอบหมำยดังตำรำงเวรที่กำหนด
หมำยเหตุ : หลังปฏิบัติหน้ำที่เสร็จแล้ว กรุณำบันทึกผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดบันทึกตำมจุดที่กำหนดทุกครั้ง
๑. ประตูโรงเรียนเช้ำ และเย็น ให้บันทึกที่หน้ำป้อมยำม
๒. โรงอำหำร ห้องน้ำชำย และอำคำรเรียนตึก ๔ ให้บันทึกที่โรงอำหำรข้ำงห้องสหกรณ์โรงเรียน
๓. บริเวณเรือนไทย ห้องน้ำหญิง และบริเวณลำนจอดรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น) ให้บันทึกที่หน้ำห้องสำนักงำนกลุ่ มบริหำรบุคคลและกิจกำรนักเรียน

๘.๓ เวรวันพุธ
หัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
บริเวณเรือนไทย
วัน
ประตูโรงเรียน (เช้ำ)
ประตูโรงเรียน (เย็น)
และอำคำรเรียนตึก ๔
และห้องน้ำหญิง
พุธ
นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
นายบุญชู เจาทวิภาต
นางอัญชลี ป้อมจันทร์
นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร
นางสาวสกาว แสงอ่อน
นางสาวสุมณฑา คาเกตุ
นางสุนัน แป้นแหลม
นางสาวไพรวรรณ คาแย้ม
นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์ นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นายวัฒนชัย มีศิริ
นางอรพิน มีศิริ
นายอภิชัย หีบท่าไม้
นางสมใจ หีบท่าไม้

ประจำเดือนกรกฏำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน
พุธ

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)
นายวัฒนชัย มีศิริ
นางอรพิน มีศิริ
นายอภิชัย หีบท่าไม้
นางสมใจ หีบท่าไม้

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
นายบุญชู เจาทวิภาต
นางสาวสกาว แสงอ่อน
นางสาวสุมณฑา คาเกตุ
นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
ประตูโรงเรียน (เย็น)

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นางอัญชลี ป้อมจันทร์
นางสุนัน แป้นแหลม
นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร
นางสาวไพรวรรณ คาแย้ม
นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์

ให้ปฏิบัติงำน ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๑๐ – ๑๖.๔๕ น. ตำมสถำนที่ที่ได้รับมอบหมำยดังตำรำงเวรที่กำหนด
หมำยเหตุ : หลังปฏิบัติหน้ำที่เสร็จแล้ว กรุณำบันทึกผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดบันทึกตำมจุดที่กำหนดทุกครั้ง
๑. ประตูโรงเรียนเช้ำ และเย็น ให้บันทึกที่หน้ำป้อมยำม
๒. โรงอำหำร ห้องน้ำชำย และอำคำรเรียนตึก ๔ ให้บันทึกที่โรงอำหำรข้ำงห้องสหกรณ์โรงเรียน
๓. บริเวณเรือนไทย ห้องน้ำหญิง และบริเวณลำนจอดรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น) ให้บันทึกที่หน้ำห้องสำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคลและกิจกำรนักเรียน

๘.๔ เวรวันพฤหัสฯ
หัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นายประจวบ ยงค์อานวย
ผู้ช่วยหัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
บริเวณเรือนไทย
บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
วัน
ประตูโรงเรียน (เช้ำ)
ประตูโรงเรียน (เย็น)
และอำคำรเรียนตึก ๔
และห้องน้ำหญิง
นักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
พฤหัสฯ
นางพัชรา นมรักษ์
นางกุหลาบ นันยา
นางศุภศิริ ปรีชาญาณ
นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร
นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
นางธณัฏฐา นาบุญ
นายวรชาติ ชูทาน
นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม นางสาวนภสร วัธยา
นายเดชา ศรัทธาผล
นางสาวแวววัน มนูธาราม
นายวลายุทธ แย้มมาลี
ว่าที่รต.หญิงสุนันทา สายสล้าง นางอินนา หอมหวล
ประจำเดือนกรกฏำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน
พฤหัสฯ

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)

ประตูโรงเรียน (เย็น)

นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร นางพัชรา นมรักษ์
นางสาวนภสร วัธยา
นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
นางอินนา หอมหวล
นายเดชา ศรัทธาผล

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
นางกุหลาบ นันยา
นางธณัฏฐา นาบุญ
นางสาวแวววัน มนูธาราม

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นางศุภศิริ ปรีชาญาณ
นายวรชาติ ชูทาน
นายวลายุทธ แย้มมาลี

บริเวณลำนจอดรถรับส่ง
นักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
ว่าที่รต.หญิงสุนันทา สายสล้าง

ให้ปฏิบัติงำน ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๑๐ – ๑๖.๔๕ น. ตำมสถำนที่ที่ได้รับมอบหมำยดังตำรำงเวรที่กำหนด
หมำยเหตุ : หลังปฏิบัติหน้ำที่เสร็จแล้ว กรุณำบันทึกผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสมุดบันทึกตำมจุดที่กำหนดทุกครั้ง
๑. ประตูโรงเรียนเช้ำ และเย็น ให้บันทึกที่หน้ำป้อมยำม
๒. โรงอำหำร ห้องน้ำชำย และอำคำรเรียนตึก ๔ ให้บันทึกที่โรงอำหำรข้ำงห้องสหกรณ์โรงเรียน
๓. บริเวณเรือนไทย ห้องน้ำหญิง และบริเวณลำนจอดรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น) ให้บันทึกที่หน้ำห้องสำนักงำนกลุ่มบริหำรบุคคลและกิจกำรนักเรียน

๘.๕ เวรวันศุกร์
หัวหน้ำระดับ/หัวหน้ำเวรประจำวัน นายไสว ขาวผ่อง
ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)

ศุกร์

นางสาวละมัย จันทร
นางสาวพอพิศ แก้วคูณ
นายกฤตนัย ทัศนา
นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ประจำเดือนกรกฏำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัน
ศุกร์

ประตูโรงเรียน (เช้ำ)

ประตูโรงเรียน (เย็น)
ว่าที่ รท.ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ

ประตูโรงเรียน (เย็น)

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
นายจาลอง อ่องวงศ์
นางมารยาท อ่องวงศ์
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นายบุญมี เกิดทรัพย์
นางสุพานี เกิดทรัพย์
นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร

บริเวณลำนจอดรถ
รับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
นางสาววิไล พันธุ์มา
นายเสน่ห์ จันทร
นางพิรดี จันทร

โรงอำหำร ห้องน้ำชำย
และอำคำรเรียนตึก ๔
ว่าที่ รท.ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ

บริเวณเรือนไทย
และห้องน้ำหญิง
นายจาลอง อ่องวงศ์
นางมารยาท อ่องวงศ์
นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์

บริเวณลำนจอดรถ
รับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น)
นายบุญมี เกิดทรัพย์
นางสุพานี เกิดทรัพย์
นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร

นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
นางสาวละมัย จันทร
นางสาววิไล พันธุ์มา
นางสาวพอพิศ แก้วคูณ
นายเสน่ห์ จันทร
นายกฤตนัย ทัศนา
นางพิรดี จันทร
นางหทัยรัตน์ ทัศนา
ให้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๐ – ๑๖.๔๕ น. ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมายดังตารางเวรที่กาหนด
หมายเหตุ : หลังปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว กรุณาบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ในสมุดบันทึกตามจุดที่กาหนดทุกครั้ง
๑. ประตูโรงเรียนเช้า และเย็น ให้บันทึกที่หน้าป้อมยาม
๒. โรงอาหาร ห้องน้าชาย และอาคารเรียนตึก ๔ ให้บันทึกที่โรงอาหารข้างห้องสหกรณ์โรงเรียน
๓. บริเวณเรือนไทย ห้องน้าหญิง และบริเวณลานจอดรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียน (เย็น) ให้บันทึกที่หน้าห้องสานักงานกลุ่มบริหารบุ คคลและกิจการนักเรียน

